DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER LES BAIXES DEFINITIVES DE :

- Vehicles de més de 3,5 tones.
- Ciclomotors
- Motocicletes
- Autobusos
- Vehicles d’època o històrics
En relació amb la sol·licitud formulada, cal aportar els següents documents, sense
perjudici de les comprovacions i inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els
òrgans administratius competents:




Original i fotocòpia del DNI/ permís de conducció espanyol/ targeta de residència/
passaport més número de Identificació d’Estrangers (en el cas de més d’un titular,
documentació i signatura de tots).
Si s’actua en representació:
Autorització de la persona interessada i fotocòpia del document d’identitat.
En cas de persones jurídiques, acreditar la representació legal.
En cas de menors o incapacitats: Autorització del pare/mare o tutor, fotocòpia del
DNI i document que acrediti el concepte pel que actuen.






Si es tracta d’un ciclomotor: Original i fotocòpia de la llicència de circulació i
certificat de característiques (o declaració d’haver-los extraviat)
En la resta de casos: Original i fotocòpia del permís de circulació i targeta
d’inspecció tècnica (o declaració d’haver-los extraviat)

Model de pagament 791 degudament segellat i validat pel banc o justificant de
pagament efectuat mitjançant certificat digital. Correspon una taxa de 8,30 € per
l’any 2015 (no merita la taxa en el cas de vehicles amb 15 anys o més, des
de la seva primera matriculació a Espanya).
Aquest model es pot descarregar des de la web de la DGT:
https://sedeapl.dgt.gob.es/Impreso791/

IMPORTANT: Si un ciutadà ve a l’Ajuntament a donar de baixa definitiva voluntària
un vehicle del anteriorment descrits a l’encapçalament, menys si es tracta d’un
vehicle d’època o històrics cal recordar-li que si el porta a un centre autoritzat de
tractament (CATV) no haurà de pagar cap taxa i ells s’encarregaran de tot, ja que en
aquest cas és un tràmit gratuït i cedit a aquests centres.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

